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Förtjänstutredningen – svar på begäran om underlag
Konstnärsnämnden lämnar följande underlag till Förtjänstutredningen med anledning av
begäran den 2 april 2020.
Konstnärsnämnden hanterar inga utmärkelser av det slag som i första hand avses i
direktiven till utredningen. Myndigheten har i uppdrag att fördela stipendier och bidrag och
utgår i svaret från den verksamheten.

1 Har eller överväger myndigheten att införa ett belöningssystem?
Konstnärsnämnden fördelar stipendier till enskilda konstnärer med stöd av Förordning om
statsbidrag till konstnärer (SFS 2019:1269). Syftet med statsbidraget är att främja
yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga
verksamhet. Statsbidrag får lämnas i form av stipendier, projektbidrag och bidrag för
internationellt utbyte. Statsbidrag i form av stipendium och bidrag för internationellt utbyte
får lämnas även utan ansökan. Innan ett beslut om statsbidrag utan ansökan fattas ska de
uppgifter som behövs för prövningen inhämtas från den som kan komma att beviljas
statsbidrag. Det är framför allt arbetsstipendier och långtidsstipendier som delas ut utan
ansökan.
Konstnärsnämndens stora stipendier

Konstnärsnämnden fördelar årligen några större stipendier, som alltid delas ut utan
föregående ansökan. Beslut om mottagare fattas av de olika beslutandegrupper som finns
inom Konstnärsnämnden. Ledamöterna i beslutandegrupperna utses av Konstnärsnämndens
styrelse.
Konstnärsnämndens större stipendier är:
Stora stipendiet delas sedan 1993 ut som ett årligt stipendium till en aktiv bild- eller
formkonstnär vilken med en mycket hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya
generationer av konstnärer. Stora stipendiet är på 300 000 kr och Konstnärsnämnden ger ut
en skrift med en illustrerad essä om konstnärskapet i samband med utdelningen. Beslut om
mottagare fattas av Bildkonstnärsfonden utan föregående ansökan.
Birgit Cullberg-stipendiet instiftades av regeringen i samband med Birgit Cullbergs 90årsdag till stöd för en ung koreograf. Regeringen gav Konstnärsnämnden i uppgift att
fördela stipendiet som är på 100 000 kr. Birgit Cullberg-stipendiet delas ut årligen sedan
1999 utan föregående ansökan. Beslut mottagare fattas av arbetsgruppen för dans.
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Mai Zetterling-stipendium ges sedan år 2006 till en filmregissör med hög konstnärlig
kvalitet som vidgar gränserna för kort- eller dokumentärfilm. Stipendiet är på 200 000 kr
och fördelas utan ansökan. Beslut om mottagare fattas av arbetsgruppen för teater och film.
Konstnärsnämndens stora musikstipendium inrättades år 2020 av Konstnärsnämnden.
Stipendiet är på 300 000 kr och ska ges till en aktiv och gränsöverskridande musikkonstnär
med betydelsefullt konstnärskap. Beslut om mottagare fattas av arbetsgruppen för musik.

Förtydligande kring några av de detaljfrågor som ställs till myndigheten gällande
belöningssystem
-

Hur är bedömningssystemet reglerat? Konstnärsnämnden fördelar stipendier till
enskilda konstnärer med stöd av Förordning om statsbidrag till konstnärer (SFS
2019:1269).

-

Hur bereds och vem beslutar belöningar? Konstnärsnämndens stora stipendier
bereds och beslutas av respektive beslutandegrupp (se ovan).

-

Har utmärkelsetecknen flera valörer? De stora stipendierna är på olika belopp (se
ovan).

-

Kan även personer som inte är verksamma i myndigheten belönas?
Konstnärsnämnden fördelar endast stipendier till konstnärer som inte har uppdrag
eller anställning vid myndigheten.

-

Hur många utmärkelser av varje slag har delats ut per år under de senaste 10 åren?
Fördelning mellan kvinnor och män? Nedan återfinns statistik för åren 2010 - 2019.
Stora stipendiet: 10 st utdelade stipendier, 5 män och 5 kvinnor.
Birgit Cullberg-stipendiet: 10 st utdelade stipendier, 5 män och 7 kvinnor (två av
åren har stipendiet delats mellan två personer).
Mai Zetterling-stipendium: 10 st utdelade stipendier, 6 män och 5 kvinnor (ett av
åren delades stipendiet mellan två personer).
Konstnärsnämndens stora musikstipendium: inrättades år 2020 av
Konstnärsnämnden och har ännu inte delats ut.
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2. Regeringens belöningar och utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets
tjänst"
Myndigheten ser inte något behov av att förändra formerna för det offentliga
belöningssystemet.

3. Möjligheterna att nominera individer för offentlig belöning
Stora stipendiet annonseras inte ut, men Konstnärsnämnden välkomnar på hemsidan
förslag på nya mottagare för kommande år. För övriga stipendier (under p. 1) är det
inte möjligt att föreslå vilka personer som bör tilldelas de större stipendierna.
Myndigheten bedömer inte att möjligheterna att nominera individer till
myndighetens större stipendier bör utvidgas.

4. Fråga 4 besvaras ej.
5. Myndighetens kontaktperson Vem bör kontaktas om utredningen
behöver ställa kompletterande frågor?
Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag
Pernilla.hogstrom@konstnarsnamnden.se
Tel. 08-506 550 60
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